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§ 173

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar Patrik Olderius, VD Destination Jönköping, om deras verksamhet.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.15.

Justerandes sign
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§ 174

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings meddelande 2016-04-28 med överlämnade av Ekonomirapport – april 2016.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2016-04-25 § 39-40
2016-05-09 § 41-42

Upphandlingsutskottet

2016-05-03 § 11-15

Kommundelsrådens protokoll
Bankeryd
Norra Mo

2015-12-14 § 68-77
2016-02-29 § 1-12

Vid sammanträdet:
Kommunstyrelsen beslutar att stadsjurist Malin Levén tillåts närvara vid kommunstyrelsens sammanträden.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att ärende 21. Ändring av förfrågningsunderlag för fritt val inom hemtjänst behandlas direkt efter ärende 16. Inbjudan
till seminarium om utveckling i Jönköping.
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Ekonomichefens beslut om avskrivning av osäkra fordringar.
Kanslichefens beslut att bevilja flaggning med så kallade regnbågsflaggor vid
Rådhuset 2016-08-27 med anledning av Qom Ut festivalen.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll

2016-04-25 § 39-40
2016-05-09 § 41-42

Upphandlingsutskottets protokoll

2016-05-03 § 11-15

Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Yttrande över betänkandet "Låt fler forma framtiden!"
(SOU 2016:5)
Ks/2016:172 100
Sammanfattning
Kulturdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2016-06-30 yttra sig över betänkande lämnat av 2014 års demokratiutredning
”Låt fler forma framtiden!” (SOU 2016:5).
Beslutsunderlag
Kulturdepartementets remiss 2016-03-09
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-16 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets förslag till yttrande antas som kommunens yttrande över
demokratiutredningens betänkande, Låt fler forma framtiden.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-05-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Yttrande över betänkandet ”Låt fler forma framtiden!” (SOU 2016:5)
lämnas till Kulturdepartementet enligt kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) överlämnar upprättat förslag till kommunstyrelsen och yrkar bifall till att detta avges som kommunens yttrande till Kulturdepartementet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
− Yttrande över betänkandet ”Låt fler forma framtiden!” (SOU 2016:5)
lämnas till Kulturdepartementet enligt kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) upprättade förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Yttrande över promemorian "Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna"
Ks/2016:196 026
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Socialdepartementet beretts tillfälle att senast
2016-06-07 yttra sig över PM ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och
omställning på arbetsplatserna”.
Beslutsunderlag
Socialdepartements remiss 2016-04-05
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Jönköpings kommun avstyrker förslaget om hälsoväxling.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-05-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över promemorian ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering
och omställning på arbetsplatserna” lämnas till Socialdepartementet enligt kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över promemorian ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering
och omställning på arbetsplatserna” lämnas till Socialdepartementet enligt kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Personalchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Program för uppföljning av privata utförare
Ks/2016:142 009
Sammanfattning
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre.
Stadskontoret har tagit fram förslag till program för uppföljning av privata utförare i Jönköpings kommun, vilket föreslås bli antaget av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-11
Förslag till program för uppföljning av privata utförare
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till program för uppföljning av privata utförare antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-06-07 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande tillägg under rubriken Riktlinjer:
”Möjligheten till uppföljning och kontroll av verksamhet som genom avtal har
lämnats över från kommunen till en privat utförare ska bygga på samma principer avseende öppenhet och transperens som den övriga kommunala verksamheten.”
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till
beredande kommunalråd för ytterligare beredning.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S), Staffan Eklöf (SD) och Mats Weidman
(MP) instämmer i återremissyrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
− Ärendet återremitteras till de beredande kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.

Expedieras till:
A1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Jämställdhetsrapport 2015
Ks/2015:485 026
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt 2015-01-29 att anta ”Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020”. Enligt planen ska åtgärder och effekter av kommunens arbete för att motverka diskriminering och säkerställa att kvinnor och
män, flickor och pojkar får en likvärdig samhällsservice oavsett kön redovisas
årligen. I den av stadskontoret nu upprättade rapporten redovisas kommunens
mål, förväntade effekter, åtgärder eller aktiviteter för både arbetsgivarperspektivet och för kommunen som tjänsteleverantör. Det kommunövergripande arbetet redovisas först, därefter exempel från nämnder och bolags jämställdhetsarbete under de olika rubrikerna.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-16
Jämställdhetsrapport 2015
Rapport ”Åtgärder för att förebygga och minska ohälsa bland medarbetare i
Jönköpings kommun” 2016- 05-11
Samverkansprotokoll 2016-04-28
Nämndernas och bolagens handlingsplaner/rapporter
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2015 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-05-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Upprättad Jämställdhetsrapport för 2015 godkänns.
− Nämnder uppmanas att ta fram resultatindikatorer som kan formuleras
till mål med målindikatorer för jämställdhetsintegrering i verksamheterna.
− Kommunala bolag uppmanas att formulera mål och ta fram åtgärder för
att utveckla jämställdhetsintegreringen i verksamheterna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-06-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks
med följande tillägg:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i dialog med de fackliga organisationerna utveckla nya styrprinciper där medarbetarnas kompetens
sätts i centrum enligt med undertecknads yttrande.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en
försöksverksamhet med utökade friskvårdsinsatser på betald arbetstid i
enlighet med undertecknads yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Det är viktigt att resultatindikatorer, mål och målindikatorer inte tas som underlag för kvotering. Detta skulle medföra en otillbörlig diskriminering.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Krister Johansson (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Britt-Marie Glaad (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Upprättad Jämställdhetsrapport för 2015 godkänns.
− Nämnder uppmanas att ta fram resultatindikatorer som kan formuleras
till mål med målindikatorer för jämställdhetsintegrering i verksamheterna.
− Kommunala bolag uppmanas att formulera mål och ta fram åtgärder för
att utveckla jämställdhetsintegreringen i verksamheterna.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Justering av bolagsordning för Övergången Fastighets AB
Ks/2016:245 107
Sammanfattning
Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) har på styrelsemöte 2016-03-18
beslutat om att förvärva fastighetsbolaget Övergången Fastighets AB från
Tommy Hegestrand AB. Tillgångarna som är av intresse för SMUAB utgörs av
fastigheterna Övergången 9 och Övertiden 6 som är belägna i Skeppsbroområdet. Fastigheterna är mycket strategiskt belägna för genomförande av stadsbyggnadsvisionen.
Bolagsordningen i Övergången Fastighets AB föreslås ändras så att strukturen
överensstämmer med bolagsordningen i övriga dotterbolag till Jönköpings
Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-16 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till bolagsordningen för Övergången Fastighets AB fastställs
under förutsättning att förvärvet genomförs.
− Övergången Fastighets AB omfattas av det av kommunfullmäktige
2016-01-28 § 14 fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings
Rådhus AB-koncernen.
− Bolagsordningen och gemensamt ägardirektiv ska bekräftas på Övergången Fastighets ABs extra bolagsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till bolagsordningen för Övergången Fastighets AB fastställs
under förutsättning att förvärvet genomförs.
− Övergången Fastighets AB omfattas av det av kommunfullmäktige
2016-01-28 § 14 fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings
Rådhus AB-koncernen.
− Bolagsordningen och gemensamt ägardirektiv ska bekräftas på Övergången Fastighets ABs extra bolagsstämma.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Bildandet av ett näringslivsråd
Ks/2016:247 140
Sammanfattning
Ett näringslivsråd föreslås skapas som forum för näringslivsfrågor i Jönköpings
kommun.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Ett näringslivsråd bildas i enlighet med förslaget i stadskontorets tjänsteskrivelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-05-20 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-06-07 vari kommunalrådet
Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks med det tillägget att även LO, TCO
och Saco samt Science Park erbjuds att delta i näringslivsrådet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med den
justeringen att ledningsutskottet istället för kommunalråden ska ingå i näringslivsrådet.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
justerade förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) justerade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Krister Johansson (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Britt-Marie Glaad (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) justerade förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Ett näringslivsråd bildas i enlighet med förslaget i stadskontorets tjänsteskrivelse med den av kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkade
justeringen innebärande att i näringslivsrådet ska ledningsutskottet ingå
istället för kommunalråden.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Tf. näringslivschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Verksamhets- och revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum
för år 2015
Ks/2016:200 042
Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse för år 2015. Stiftelsens revisorer tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stadskontoret har gjort en genomgång av
handlingarna och föreslår att verksamhetsberättelsen för 2015 godkänns samt
att styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Grenna Museum – Verksamhetsberättelse och bokslut 2015
Revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 2016-03-18
Protokoll från styrelsen för Grenna Hembygdsförening 2016-03-29 § 48
Stadskontorets yttrande 2016-05-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-05-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2015
godkänns.
− Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2015
års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2015
godkänns.
− Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2015
års verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 samt hemställan om
ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
Ks/2016:202 042
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län har inkommit med årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015. Kommunalförbundet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen godkänns och
att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings läns årsredovisning 2015
Revisionsberättelse 2016-03-11
Stadskontorets yttrande 2016-05-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-05-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län godkänns.
− Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
AnneMarie Grennhag (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I
hennes ställe tjänstgör Bert-Åke Näslund (M).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län godkänns.
− Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-08

§ 184

Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2015
Ks/2016:255 046
Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar för fastställande sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2015. Dessutom biläggs uppföljning per 2015-12-31 avseende förvaltningen av donationsmedel i form av
placering av 24,8 mnkr i fonder.
Jönköpings kommun har under 2015 förvaltat 72 donationsstiftelser, varav sju
så kallade ”samfonder”. För de 8 stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning har bokslut upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. För övriga har gjorts en enklare ekonomisk sammanställning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-20 med bilaga avseende förvaltning av
donationsmedel
Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för
år 2015
Specifikation av donationsstiftelsernas kapital per 2015-12-31 samt utdelning
2015
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-20 med förslag till kommunstyrelsens
förslag:
− Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2015 fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Kommunstyrelsens beslut
− Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2015 fastställs.

Beslutet expedieras till:
Finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Revisionsberättelse avseende Boije-Hjertströms fond för år 2015
Ks/2016:256 046
Sammanfattning
Enligt testamentet ska fonden årligen revideras och revisionsberättelsen avseende Boije-Hjertströms fond har inkommit och kommunstyrelsen överlämnar
revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för prövning om ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-20
Revisionsberättelse 2016-05-17
Testamente 1937-08-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för prövning av ansvarsfrihet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för prövning av ansvarsfrihet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 186

Inbjudan till seminarium om utveckling i Jönköping
Ks/2016:270 027
Sammanfattning
Kommunstyrelsen inbjuder till seminarium om utveckling i Jönköping. Inbjudan riktar sig brett till förtroendevalda i nämnder och kommunala bolag. Seminariet äger rum i Rydbergssalen på Elmia den 15 juni kl. 13.00 till ca 15.15.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds tillfälle att delta i
seminariet den 15 juni.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Kommunstyrelsens beslut
− Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds tillfälle att delta i
seminariet den 15 juni.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådsexp.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Ändring av förfrågningsunderlag för fritt val inom hemtjänst
Ks/2016:236 733
Sammanfattning
Jönköpings kommun har haft valfrihetssystem inom hemtjänsten sedan Lagen
om valfrihet (LOV) infördes 2009. Efter snart nio år är det dags att göra en
genomgång och en revidering av förfrågningsunderlaget. Vägledande för revideringen har varit att säkra kvaliteten av den hemtjänst som erbjuds medborgarna i Jönköpings kommun.
Kommunstyrelsen har 2016-04-13 § 124 beslutat uppmana äldrenämnden att
föra ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige med
hänvisning till att föreslagen förändring gällande ickevalsalternativ inom hemtjänsten är av principiell karaktär.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-13 § 124
Äldrenämndens beslut 2016-04-20 § 50 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-05-13 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förfrågningsunderlag Fritt val inom hemtjänst – omvårdnads- och serviceinsatser antas och träder i kraft den 1 september 2016.
− Förfrågningsunderlag Fritt val inom hemtjänst – Serviceinsatser 14/114
avslutas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-06-07 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks
med följande ändringar och tillägg:
− Punkt 1.1.8. Texten ändras till följande formulering: Utföraren ska garantera kapacitet utifrån det behov som efterfrågas.
− Punkt 1.1.9. Texten ändras till följande formulering: Utföraren ska erbjuda verksamhet i hela Jönköpings kommun som geografiskt område.
− Punkt 1.1.10. Texten ändras till följande formulering: Enskilda som inte
kan eller vill välja utförare får kommunen som utförare.
− Punkt 2.5.1. Stycket kompletteras med texten: Utföraren ska i samband
med inlämning av uppgifterna om personalsituationen redogöra för hur
denne arbetar med att erbjuda anställda heltidstjänstgöring samt motverkandet av delade turer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Yrkanden
Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag.
Vidare yrkar Andreas Sturesson (KD) avslag på kommunalrådet Ilan De Basssos (S) förslag.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Krister Johansson (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Britt-Marie Glaad (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
7
1
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandens utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förfrågningsunderlag Fritt val inom hemtjänst – omvårdnads- och serviceinsatser antas och träder i kraft den 1 september 2016.
− Förfrågningsunderlag Fritt val inom hemtjänst – Serviceinsatser 14/114
avslutas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-08

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 188

Motion om avgiftsfri skola i Jönköpings kommun
Ks/2015:521 600
Sammanfattning
Anna Carlsson (S) och Britt-Marie Glaad (S) anför i motion inkommen
2015-12-15 att barn i ekonomisk utsatthet påverkas av ytterligare påfrestningar
när skolan tar ut avgifter av olika slag. Skolinspektionens rekommendationer
innebär att enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleven får
förekomma men det finns ingen fastslagen definition kring vad en obetydlig
kostnad är. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna följande:
• Att kommunfullmäktige tar fram tydliga riktlinjer som gör Jönköpings
kommuns skolor verkligt avgiftsfria.
Kommunfullmäktige har 2015-12-16 § 300 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden och
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-12-15
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-04-18 § 47 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-04-19 § 46 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) yttrande 2016-05-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-05-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ta fram riktlinjer i syfte att göra skolorna i
Jönköpings kommun avgiftsfria.
− Motionen förklaras därmed bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
yrkande, d.v.s. kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget
antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Susanne Wismén (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Krister Johansson (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Britt-Marie Glaad (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yrkande, d.v.s. kommunalrådet Gabriella
Lönns (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 189

Motion om arbetskläder till förskolans personal
Ks/2015:489 690
Sammanfattning
Anne Falk (V) anför i motion 2015-11-23 att personal inom kommunens förskolor bör få sina arbetskläder betalda av arbetsgivaren. Förskolepersonalen
kan jämföras med flera andra yrkeskategorier inom kommunen som får sina
arbetskläder betalda. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
• Att personalen inom kommunens förskoleverksamhet erhåller arbetskläder
• Att dessa bekostas av arbetsgivaren.
Kommunfullmäktige har 2015-12-16 § 300 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för
synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2015-11-23
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-22 § 33 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) yttrande 2016-05-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-05-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att, i samband med att
förutsättningarna utreds att tillhandahålla överdragskläder för utomhusbruk för personal i förskola, förskoleklass och fritidshem, även inkludera kläder för inomhusbruk.
− Motionen förklaras därmed bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
yrkande, d.v.s. kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget
antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Susanne Wismén (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Krister Johansson (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Britt-Marie Glaad (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yrkande, d.v.s. kommunalrådet Gabriella
Lönns (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig till förmån för kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 190

Förslag till reviderat program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018
Ks/2016:250 750
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-02-26 § 41, i samband med behandling av uppföljning av Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun, givit socialnämnden i uppdrag att i samverkan med övriga
nämnder upprätta förslag till reviderat program för funktionshinderspolitiken i
Jönköpings kommun för 2015-2018.
Socialnämnden har tagit fram förslag till reviderat program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun och föreslår att programmet antas.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2016-05-17 § 112 med tillhörande tjänsteskrivelse
Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings
kommun
Tekniska nämndens beslut 2016-02-09 § 26 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-02-11 § 22 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2016-02-16 § 32 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2016-02-17 § 26 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-02-18 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-02-22 § 20 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-23 § 21 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-03-09 § 36 med tillhörande tjänsteskrivelse
Valnämndens beslut 2016-03-14 § 5 med tillhörande tjänsteskrivelse
Remissyttrande från Region Jönköpings län 2016-02-23
Remissyttrande från HSO i Jönköpings kommun 2016-03-07
Remissyttrande från Lärarförbundet 2016-03-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) yttrande 2016-05-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun antas.
− Kostnadsökningar som förorsakas av förslag i programmet prövas i
kommande budgetarbeten.

Justerandes sign
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-06-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun antas.
− Kostnadsökningar som förorsakas av förslag i programmet prövas i
kommande budgetarbeten.

Justerandes sign
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§ 191

Förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program för
Jönköpings kommun
Ks/2014:475 740
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-30 § 219, i samband med behandling
av utvärdering av alkohol- och drogpolitiskt program, att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att upprätta förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program
för Jönköpings kommun. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till reviderat
program, som har remitterats till berörda nämnder. Därefter har stadskontoret
gjort vissa justeringar i förslaget med anledning av inkomna synpunkter.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-09
Stadskontorets remissammanställning med kommentarer 2016-05-09
Förslag till Alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings kommun
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-17 § 146 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2016-04-05 § 68 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-04-06 § 64 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-04-18 § 49 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-04-19 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2016-04-19 § 91 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2016-04-20 § 52 med tillhörande handlingar
Säkerhetschefens tjänsteskrivelse 2016-05-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut.
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings
kommun antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) yttrande 2016-05-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings
kommun antas.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att ansvara för aktualitetsprövning
av programmet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-06-07 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings
kommun antas.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att ansvara för aktualitetsprövning
av programmet.
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§ 192

Årsredovisning 2015 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Ks/2016:175 042
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har upprättat årsredovisning för
2015 med bokslut och revisionsberättelse. Jönköpings kommun har som medlem fått handlingarna för att pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse. Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2016-0323
Revisionsberättelse 2016-03-23
Stadskontorets yttrande 2016-05-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-05-06 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
godkänns.
− Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Gabriella Lönn (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hennes ställe tjänstgör Irada Söderberg (S).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
godkänns.
− Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Justerandes sign
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§ 193

Motion om att ställa lokaler i det offentliga rummet till förfogande
för föreningar
Ks/2015:305 299
Sammanfattning
Socialdemokraterna Gabriella Sjöberg, Gabriel Marco och Henrik Andersson
föreslår i en motion att tekniska nämnden ges i uppdrag att se över möjligheten
att tillgängliggöra tomma lokaler för tillfälliga lån, hitta en rimlig taxering av
föreningslokaer samt utreda tillgången på föreningslokaler och möteslokaler
som är tillgängliga eller kan tillgängliggöras allmänheten och synliggöra dessa
för föreningslivet på lämpligt sätt. Dessutom vill motionärerna ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en plan för hur det offentliga rummet kan
säkerställas i en växande stad.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 § 169 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Därefter har ärendet remitterats till kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-06-16
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-08-20 § 299 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2015-09-15 § 178 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-03-09 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-05-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-05-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med berörda nämnder utreda möjligheten och komma med förslag på hur offentliga lokaler kan
tillgängliggöras för tillfälliga uthyrningar samt därutöver föreslå en
modell för hyressättning för detta.
− Motionen förklaras därmed besvarad.

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Yrkande
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Susanne Wismén (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Krister Johansson (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Britt-Marie Glaad (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
7
1
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandens utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

Justerandes sign
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§ 194

Antagande av ny översiktsplan för Jönköpings kommun
Ks/2016:240 212
Sammanfattning
Digital översiktsplan 2016 är upprättad i enlighet med plan- och bygglagens
regler. Den innehåller en miljökonsekvensbeskrivning och har genomgått samråd och utställning under 2015 och 2016 och länsstyrelsen har lämnat ett
granskningsyttrande. Översiktsplanen har beretts inom stadsbyggnadskontoret
och haft kommunstyrelsens tekniska utskott som styrgrupp.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-16
Digital översiktsplan 2016, antagandeversion. Planförslaget är helt digitalt och
finns på http://karta.jonkoping.se/app/oplan/antagen/index.html
Särskilt utlåtande 2016-05-16
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2016-04-15
Inkomna yttranden under utställningen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-05-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förtätningsområdet F:513, Sannaängen utgår.
− Utredningsområdet för storskalig vindkraftpark i Örserum utgår.
− Viljeinriktningen avseende biogasen ändras och ges följande lydelse:
Biogasproduktionen i kommunen ska eventuellt fortsätta utvecklas för
att ersätta ytterligare fossila bränslen i transportsektorn. En utveckling
förutsätter att biogasproduktionen kan bedrivas som en ekonomiskt
hållbar verksamhet.”
− I övriga delar antas översiktsplanen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-06-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Översiktsplan 2016 för Jönköpings kommun antas med följande tillägg
och ändringar:
1. Kommunalrådet Carin Berggrens (M) tilläggsförslag gällande
vindkraftpark i Örserum samt viljeinriktning avseende biogas tillstyrks.
2. Cykelväg mellan Råslätt och Barnarp anges som ett prioriterat
cykelstråk.

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Yrkanden
Mats Weidman (MP) yrkar att översiktsplan 2016 för Jönköpings kommun
antas med följande tillägg och ändringar:
1. Att ett område reserveras för att möjliggöra byggandet av ny stad enligt
Miljöpartiets remissvar.
2. Att översiktplanen kompletteras med kartlager där all jordbruksmark
redovisas och där bonitet och andra viktiga värden framgår.
3. Att värdefull jordbruksmark besvaras och tas bort från exploateringsplaner.
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar att ärendet återremitteras till stadsbyggnadskontoret
för att beakta, överväga och bemöta på ett begripligt och seriöst sätt de synpunkter som har kommit in avseende främst Karlavägen och Hedenstorp V204.
Vidare påpekas i en mängd remissvar att för mycket åkermark exploateras.
Dessa åsikter har uppenbart inte påverkat den slutliga utformningen av översiktsplanen.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag med följande ändringar:
• Förtätningsområdet F:513, Sannaängen kvarstår.
• Utredningsområdet för storskalig vindkraftpark i Örserum kvarstår.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson för M, KD, C och L yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) andra strecksats, nämligen följande:
• Cykelväg mellan Råslätt och Barnarp anges som ett prioriterat cykelstråk.
Susanne Wismén (KD) och Anna Mårtensson (L) yrkar följande:
• Förtätningsområdet F:513, Sannaängen utgår.
• Utredningsområdet för storskalig vindkraftpark i Örserum kvarstår.
Beslutsordning
På förslag av ordföranden godkänns följande beslutsordning.
Först upptas Staffan Eklöfs (SD) återremissyrkande. Om återremissyrkandet
avslås upptas följande ändringar och tillägg:
• Sannaängen
• Vindkraftpark i Örserum
• Viljeinriktningen avseende biogas
• Område för ny stad
• Redovisning av jordbruksmark
• Bevarande av jordbruksmark
• Cykelväg mellan Råslätt och Barnarp
Justerandes sign
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Slutligen upptas till avgörande förslaget till översiktplan i övrigt.
Återremissyrkandet
Ordföranden ställer proposition om återremiss enligt Staffan Eklöfs (SD) yrkande respektive avgörande vid dagens sammanträde varvid kommunstyrelsen
utan omröstning beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.
Sannaängen
Ordföranden ställer proposition om förtätningsområdet ska utgå eller kvarstå i
översiktsplanen och finner att kommunstyrelsen beslutat att området ska kvarstå.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att området ska kvarstå.
Nej-röst för att området ska utgå.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Susanne Wismén (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Krister Johansson (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Britt-Marie Glaad (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
6
1
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 6 nej-röster varjämte 1 ledamot avstår från att rösta beslutat att förtätningsområdet Sannaängen ska kvarstå
i översiktplanen.
Reservation
Ledamöterna för M, KD och L reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-08

Vindkraftpark i Örserum
Ordföranden ställer proposition om utredningsområdet för storskalig vindkraftpark i Örserum ska utgå eller kvarstå i översiktsplanen och finner att kommunstyrelsen beslutat att detsamma ska kvarstå.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att området ska kvarstå
Nej-röst för att området ska utgå.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Susanne Wismén (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Krister Johansson (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Britt-Marie Glaad (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
5
9
1
Kommunstyrelsen har alltså med 5 ja-röster och 9 nej-röster varjämte 1 ledamot avstår från att rösta beslutat att utredningsområdet för storskalig vindkraftpark i Örserum ska utgå ur översiktsplanen.
Reservation
Ledamöterna för KD, C, L och MP reserverar sig mot beslutet.
Viljeinriktningen avseende biogas
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
Berggrens (M) tredje strecksats om viljeinriktning avseende biogas.
Område för ny stad
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på Mats Weidmans
(MP) yrkande varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att avslå detsamma.
Reservation
Mats Weidman (MP) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign
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Redovisning av jordbruksmark
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på Mats Weidmans
(MP) yrkande varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att avslå detsamma.
Reservation
Mats Weidman (MP) reserverar sig mot beslutet.
Bevarande av jordbruksmark
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på Mats Weidmans
(MP) yrkande varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att avslå detsamma.
Reservation
Mats Weidman (MP) reserverar sig mot beslutet.
Cykelväg mellan Råslätt och Barnarp
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på Mona Forsbergs
(S) tilläggsförslag att cykelväg mellan Råslätt och Barnarp ska anges som ett
prioriterat cykelstråk. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla
förslaget.
Översiktsplanen i övrigt
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla översiktplanen i övrigt.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Översiktsplan 2016 för Jönköpings kommun antas med följande ändringar och tillägg:
• Utredningsområdet för storskalig vindkraftpark i Örserum utgår.
• Viljeinriktningen avseende biogasen ändras och ges följande lydelse:
Biogasproduktionen i kommunen ska eventuellt fortsätta utvecklas
för att ersätta ytterligare fossila bränslen i transportsektorn. En utveckling förutsätter att biogasproduktionen kan bedrivas som en
ekonomiskt hållbar verksamhet.”
• Cykelväg mellan Råslätt och Barnarp anges som ett prioriterat cykelstråk.
Reservationer
Reservationer finns redovisade i anslutning till kommunstyrelsens behandling
av respektive delfråga enligt ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-08

§ 195

Revidering av exploateringsbudget för 2016
Ks/2016:259 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat ett förslag till reviderad budget för exploateringsverksamheten 2016. Förändringen är bl.a. motiverad av utfallet av exploateringsverksamheten 2015. Tekniska nämndens förslag till reviderad exploateringsbudget innebär en minskning av investeringsvolymen med netto ca 8,7
mnkr jämfört med tidigare fastställd budget. Den beräknade intäkten avseende
realiserad värdeökning vid tomtförsäljning minskar enligt den reviderade budgeten med 9,3 mnkr. Föreslagna förändringar av budgeten kommenteras i tekniska kontorets tjänsteskrivelse.
Stadskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag, med den korrigering av
summering avseende generalplaneanläggningarnas utgifter som framgår av
tabellen på sidan 3.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2016-05-10 § 98 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2016-05-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-05-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2016 godkänns innebärande minskade investeringsutgifter med 8 560 tkr, ökad exploateringsinkomst med 493 tkr samt minskad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 316 tkr.
− Den reducerade investeringsvolymen med netto 8 737 tkr regleras genom reducering av kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2016 godkänns innebärande minskade investeringsutgifter med 8 560 tkr, ökad exploateringsinkomst med 493 tkr samt minskad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 316 tkr.
Justerandes sign
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− Den reducerade investeringsvolymen med netto 8 737 tkr regleras genom reducering av kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) ej deltar i beslutet.
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§ 196

Tomträttsupplåtelse av Fritiden 1 (Rosa villan)
Ks/2015:148 256
Sammanfattning
I juni 2015 behandlade kommunfullmäktige tekniska nämndens förslag om att
upplåta fastigheten Fritiden 1 med tomträtt. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för att förtydliga vad de två olika omnämnda
anbudsgivarnas alternativ/verksamheter innebar. Därefter har förutsättningarna
för att kunna behandla ärendet vidare förändrats.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-17 § 187
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-05-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
− Ärendet, med förslag till tomträttsupplåtelse av Fritiden 1 (Rosa Villan)
vilket tidigare återremitterats, avskrivs.
− Tekniska nämnden uppmanas att skyndsamt handlägga frågan om den
framtida användningen av Fritiden 1 (Rosa Villan).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Ärendet, med förslag till tomträttsupplåtelse av Fritiden 1 (Rosa Villan)
vilket tidigare återremitterats, avskrivs.
− Tekniska nämnden uppmanas att skyndsamt handlägga frågan om den
framtida användningen av Fritiden 1 (Rosa Villan).
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§ 197

Medborgarförslag om en badbrygga i nordöstra Munksjön
Ks/2015:344 811
Sammanfattning
Erik Runemo föreslår att en badbrygga placeras i Munksjön mellan Atollen och
bron, nedanför bostadsrättsföreningen Östra Kajen. Förslagsställaren hänvisar
till att Munksjön är badbar eftersom det har anordnats triathlon i sjön och tycker det vore ett trevligt inslag i stadsbilden med bad i Munksjön.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-26 § 198 att överlåta medborgarförslag till kommunstyrelsen. Ärendet har därefter remitterats till kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-08-15
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-11-12 § 406 med tillhörande handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-12-09 § 313 med tillhörande
handlingar
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-12-15 § 196 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2016-05-10 § 85 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-05-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-08
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
E Runemo
Kfn
Mhn
Stbn
Tn
Diariet
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